Maastohiihdon kilpailutulosten toimittaminen liittoon
Kaudesta 2012-2013 alkaen maastohiihdon seuraluokittelu muuttuu siten, että kilpailujen järjestämisestä saa
seuraluokittelupisteitä. Tämän takia on liittoon toimitettava käsiteltäväksi tulokset kaikista

•
•
•

kansallisista kilpailuista
piirikunnallisista kilpailuista
massahiihdoista

Näiden kilpailujen järjestämisestä seurat saavat seuraluokittelupisteitä ja pisteitä jaetaan vain niille seuroille, jotka ovat
asianmukaiset tulostiedostot arkistoitavaksi toimittaneet.
Rankingkilpailujen tulokset on toimitettava viimeistään kilpailua seuraavana arkipäivänä klo 12:00. Muiden kilpailujen
tulokset on toimitettava kilpailua seuraavan kalenteriviikon kuluessa. Tulokset toimitetaan sähköpostin liitetiedostona
osoitteeseen webmaster@hiihtoliitto.fi alla olevan ohjeen mukaisessa muodossa. Sähköpostin tekstiosassa on annettava
kilpailun kalenterinumero, kilpailun nimi, kilpailupäivä, osallistujien lukumäärä, tulosten web-osoite järjestävän seuran
sivuilla sekä lähettäjän yhteystiedot.
Toimintatapa on entuudestaan tuttu rankingkilpailujen järjestäjille, mutta sitä on hieman yksinkertaistettu aiemmasta
tiettyjen laajalti käytössä olevien tulospalveluohjelmien osalta. Jos käytössänne on

•
•

•

ExTime, lähettäkää jokaiselta kilpailupäivältä ExTimen DAT-tiedosto sellaisenaan.
Pirilän tulospalveluohjelma, lähettäkää jokaiselta kilpailupäivältä ohjelman tekemä CSV-muotoinen rankingvälitystiedosto. Tammikuusta 2013 alkaen ohjelma osaa tehdä täsmälleen uuden mallin mukaisen tiedoston.
Jos käytätte vanhempaa versiota, varmistakaa että kilpailun kaikki sarjat, myös rankingin ulkopuoliset, tulevat
mukaan. Poikkeustapauksissa voidaan käyttää myös Pirilän ohjelman tekemää XML-muotoista siirtotiedostoa,
mutta vain silloin, jos oikean muotoisen ranking-csv:n tekeminen ei onnistu.
Jokin muu tulospalveluohjelma, laatikaa ja lähettäkää liiton nettisivuilla olevan tarkemman kuvauksen
mukainen CSV-muotoinen ranking-välitystiedosto. Tiedoston muoto on pääosin sama kuin aiemmillakin rankingkausilla, muutamin lisäyksin:
o Mukana on oltava koko kilpailun täydelliset tulokset eli kaikki sarjat siinä muodossa kuin ne on
hiihdetty. Mukana ovat siis myös lasten sarjat ja ulkomaalaiset osallistujat.
o Ilman tulosta jääneet hiihtäjät on oltava myös mukana. Näille pannaan ajaksi 0,0 ja sijoitukseksi
kolmella kirjaimella hylkäyksen syy: DNS, DNF tai DSQ. Takaa-ajossa ulosliputetun ajaksi pannaan
LAP ja sijoitukseksi lopullinen sijoitus.
o Jokaisen rivin loppuun eli sijoituksen perään tulee yksi uusi sarake, johon pannaan kilpailijan
lähtönumero.
o Viestien ja sprinttien osalta on lisäohjeita netissä.

Tulosten välitystiedoston tarkka kuvaus löytyy netistä:
http://www.hiihtoliitto.fi/maastohiihto/seuratoiminta/ranking/ohjeet-atk-yhteyshenkilolle/tulosten-valitystiedosto/
Ohessa kuvitteellinen esimerkki sähköpostista kilpailun järjestäjältä Hiihtoliittoon. Esimerkin sähköpostiohjelmana on
Microsoftin Outlook.

Tulokset käsittelee ja tarvittaessa lisätietoja antaa
Oskari Westerholm
webmaster@hiihtoliitto.fi

